
 
 

Zasadnutie Predstavenstva ZMS  
Zápis                                          18. 5. 2022             11:00                     prezenčne 
 
PREDSTAVENSTVO ZMS: Františka Marcinová, Štefan Engel, Adriana Daneková, Marián Majerník, Ivan Baláž, Martin 

Hoferka, Róbert Gregor Maretta, Andrej Solár, Alexander Botoš 
OSPRAVEDLNENÍ 
ČLENOVIA:  

 
........................... 

NEPRÍTOMNÍ ČLENOVIA:  
........................... 

REVÍZNA KOMISIA ZMS:   
Ivica Krištofová, Iveta Kaczarová 

SEKRETARIÁT ZMS : 
 

 
Dana Engelová 

ČLENOVIA KOMISIÍ ZMS:   
Eva Farkašovská, Viera Jurková, Jiří Přibyl, Vanda Kráľovičová 

PRIZVANÍ:   
............................ 

Program 
1. Otvorenie a privítanie  
2. Agenda ZMS 
3. Rôzne  

Ad 1. Otvorenie a privítanie  
Zasadnutie P ZMS sa konalo v priestoroch Múzea vo Svätom Antone, a to v Medzinárodný deň múzeí. V úvode všetkých 
prítomných pozdravil tajomník ZMS Štefan Engel a predniesol slávnostný príhovor. Informoval o programe zasadnutia P ZMS. 
Odovzdal slovo predsedníčke ZMS Františke Marcinovej. Privítala prítomných členov P ZMS, predsedov Odborných komisií 
ZMS či prítomných zástupcov a členov Revíznej komisie ZMS. Predstavila pána Pavla Sekelského, zodpovedného za technickú 
realizáciu prezentačného videa, ktoré bude premietané počas Slávnostného stretnutia pri príležitosti 30. výročia založenia 
ZMS. Súbežne zasadali P ZMS a Revízna komisia ZMS.  

Ad 2. Agenda ZMS  

Úloha 1/2022 Nadviazanie spolupráce s poľskými  a českými 
múzejníkmi  F. Marcinová 

ZÁVER 

Úloha je v riešení. Zástupcovia múzejných inštitúcií z Čiech (Český zväz múzeí v prírode) a Poľska 
(Związek muzeów na wolnym powietrzu) budú oslovení. Presný dátum a miesto podpísania 
memoranda o spolupráci budú dohodnuté v súčinnosti s predsedom Únie múzeí na Slovensku, 
Jiřím Přibylom.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Podpísanie memoranda o spolupráci  F. Marcinová  priebežne 
 



Úloha 2/2022 

Pracovná skupina k prepracovaniu Štandardov 
odborných múzejných činností a pripravovaná 
novelizácia zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o 
galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

R. G. Maretta, M. 
Hoferka  

DISKUSIA  

R. G. Maretta a M. Hoferka informovali o aktuálnom stave príprav štandardov. Prebehlo 
niekoľko stretnutí zástupcov Rady galérií Slovenska a Zväzu múzeí na Slovensku, ako aj 
stretnutia so zástupcami MK SR a Inštitútu kultúrnej politiky. Je dôležité presne 
zadefinovať vzťah štandardov k pripravovanému novému múzejnému zákonu. Na úlohe 
sa ďalej pracuje. Do 31. augusta 2022 by mala byť vypracovaná podoba 
nového múzejného zákona a aspoň pracovná verzia súvisiacej súvisiacej vyhlášky i 
štandardov pre hodnotenie múzeí. Po pripomienkovaní 
týchto materiálov odbornou verejnosťou by mal byť zákon predložený do 
medzirezortného pripomienkovania. Štandardy pre hodnotenie múzeí by sa mali využívať 
v akreditačnom procese. Zatiaľ sa pracuje s verziou, podľa ktorej bude akreditácia múzeí 
dobrovoľná. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Pokračovanie v prípravách návrhu múzejných a galerijných štandardov   R. G. Maretta, M.Hoferka  priebežne 
 

Úloha 3/2022 Kontrola stavu edičných výstupov ZMS Š. Engel 

ZÁVER  

Publikácie – edičné výstupy ZMS boli prevezené z priestorov Novohradského múzea a galérie v 
Lučenci do priestorov Múzea vo Svätom Antone. Nakoľko sa jednalo o posledný prevoz, ktorý bol 
ZMS oznámený členským múzeom, následne pristupujeme k spracovaniu registra publikačných 
výstupov. 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

  
Vypracovanie registra publikačných výstupov 

 
Š. Engel 

 
priebežne 

 

Úloha 4/2022 Slávnostné stretnutie ZMS, Festival múzeí ZMS P ZMS, J. Ondrej 

DISKUSIA 

Záštitu nad podujatím Slávnostné stretnutie ZMS prebral premiér Slovenskej republiky Eduard 
Heger. Prítomní boli podrobne oboznámení so scenárom k prezentačnému videu, ktoré bude 
premietané počas Slávnostného stretnutia. Autorom scenára je Ivan Baláž. Natáčanie 
medailónov predsedov Odborných komisií a členov P ZMS bolo realizovaná počas zasadnutia P 
ZMS, 18. 5. 2022. Realizátorom je Pavol Sekelský. Boli prebraté jednotlivé body programu 
Slávnostného stretnutia, podoba pozvánky a jej grafická úprava, podrobnosti týkajúce sa poslania 
pozvánok hosťom, vrátane adresára, ako aj prezentačné materiály, ktoré budú distribuované na 
Slávnostného stretnutia. Š. Engel oboznámil prítomných s priestormi, kde sa Slávnostné 
stretnutie bude konať. P ZMS odporúča, aby zúčastňujúci na slávnostnej večeri dodržali dress 
code.  
Čo sa týka Festivalu múzeí, prihlásilo sa 30 múzeí a približne 149 účastníkov. Tajomník ZMS, Š. 
Engel, oboznámil členov predstavenstva s návrhmi na ocenenia: na udelenie Ceny Z. Z. 
Stránskeho, Zlatej medaily ZMS, Pamätnej medaily ZMS, Pamätného listu ZMS, a to za roky 2020 
a 2021, ktoré boli doručené ku termínu. Agendu ocenení prevzal R.G. Maretta na finálnu 
kontrolu. P ZMS uložilo úlohu R. G. Maretovi bezodkladne spracovať zoznam ocenených 
a pripraviť texty do doložiek a na grafické listy a preposlať P ZMS obratom na schválenie per 
rollam.   

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 



 
Poslanie fotografií vnútorných prezentačných priestorov sýpky MSA 

 
Š. Engel 

 
obratom  

 
Príprava tlačovej správy pre média  

 
Š. Engel, I. Baláž 

 
obratom 

 
Poslanie pozvánky na Slávnostné stretnutie 

 
Sekretariát ZMS, Š. Engel 

 
obratom 

Ocenenia 2020,2021 na schválenie P ZMS per rollam R. G. Mareta  obratom 

 

Úloha 5/2022 
Participácia na generálnej konferencii ICOM 2022 
Praha a propagačné materiály ZMS P ZMS, F. Marcinová 

DISKUSIA  

Žiadaná výška dotácie - 35 355,- €, nebola schválená v plnom rozsahu. FPU schválilo výšku dotácie 
12 000,- €, s podmienkou, že dotácia nemôže byť použitá na propagačné materiály. Táto 
skutočnosť výrazne zasiahla do plánom ZMS. Bude preto potrebné nájsť iné zdroje na vydanie 
propagačných materiálov. Rozpočet bol aktualizovaný na pridelenú sumu, pričom bol celý 
rozpočet rozdelený pre sedem osôb, ktoré sa majú zúčastniť GK ICOM 2022 v Prahe. Rozpočet je 
určený na zápisný poplatok, ubytovanie, cestu a stánok, ktorý bude prezentovať slovenské 
múzea. Detaily o prezentácii budú dohodnuté s ICOM SK a SNM.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

Nahlásenie účasti na GK ICOM Prague 2022 P ZMS  do 30.06.2022 

 

Úloha 6/2022 Projekty FPU na rok 2022 P ZMS  

ZÁVER  

V roku 2022 boli podané projekty: Na spoločnej ceste II. - kolokvium a metodika o spolupráci 
múzejných pracovníkov, projekt Prírodovednej komisie ZMS Stretnutie prírodovedcov 2022, XVII. 
ročník medzinárodnej konferencie a projekt Literárnej a hudobnej komisie ZMS, Museologica 
literaria / vydanie recenzovanej publikácie z vedeckej konferencie a Stretneme sa v múzeu 
(prezentácia na generálnej konferencii ICOM 2022). Eva Farkašovská sa informovala v súvislosti 
s projektom Stretnutie prírodovedcov 2022, či je možné doplniť rozpočtovú položku (doprava 
účastníkov). Je potrebné túto vec prebrať s ekonómkou ZMS, Danou Engelovou a adresovať list 
FPU. Stretnutie sa uskutoční 20. – 22. 6. 2022 v Moravskom Krase.  
Vanda Kráľovičová informovala o príprave projektu Na spoločnej ceste II. Bude sa konať 19. 9. 
2022 v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Boli oslovení členovia Odbornej komisie pre výchovu 
a vzdelávanie v múzeách a vybraní odborníci, aby sa aktívne zúčastnili prednáškovej časti 
s príspevkami. Malo by ísť o dvoch múzejných pedagógov, dvoch kurátorov, dvoch riaditeľov 
múzeí ako aj dvoch odborníkov z akademického prostredia či teoretikov v danej oblasti. V blízkej 
budúcnosti bude realizovaná a distribuovaná pozvánka a riešené ďalšie náležitosti týkajúce sa 
konania kolokvia. Do októbra 2022 by mali byť dokončené príspevky a následne vydaný 
metodický materiál, pozostávajúci z odborných príspevkov. V tejto súvislosti sa riešili všeobecné 
náležitosti vydávania a distribuovania zborníkov z konferencií, poriadaných ZMS.  
F. Marcinová upozornila predsedov Odborných komisií, aby v dostatočnom predstihu informovali 
o konaní podujatí a posielali pozvánky predsedníčke ZMS a členom predstavenstva.   
J. Přibyl informoval o stave vydania kalendária Únie múzeí v prírode.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

 
 
Sledovanie priebehu realizácie schválených projektov  

 
 
P ZMS 

podľa 
harmonogramu 
jednotlivých  



 
Poslanie dotazu, adresovaného FPU, ktorý sa bude týkať zmeny 
rozpočtovej položky  - Prírodovedná komisia ZMS 

 
 
Sekretariát ZMS 

 
 
obratom 

Poslanie dotazu, adresovaného FPU, ktorý sa bude týkať zmeny 
pridelenej finančnej sumy na vybrané rozpočtové položky – Odborná 
komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách 

 
 
Sekretariát ZMS 

 
 
obratom 

 
Úloha 7/2022 Správa systému ESEZ 4G  P ZMS 

DISKUSIA  
Zástupcovia ZMS ďalej sledujú situáciu týkajúcu sa správy systému ESEZ 4G. Andrej Solár bude 
kontaktovať vedúceho Muzeologického kabinetu SNM, Mgr. Gregora Gardoša a informovať sa 
o aktuálnom stave riešenia a ako môže byť ZMS nápomocný.  

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ OSOBA TERMÍN 

 
Stretnutie s Mgr. Gregorom Gardošom 

 
Andrej Solár 

  
priebežne 

 

Ad 3. Rôzne  

Úloha 8/2022 Členské príspevky a preukazy  P ZMS, Š. Engel 

ZÁVER 

Ešte nebola zrealizovaná platba od siedmych členských múzeí ZMS, čo súvisí najmä s ich 
prechodom pod nového zriaďovateľa. Priebežne sa táto situácia bude rieši. Maximálny počet 
distribuovaných členských preukazov pre jedno múzeum sa môže pohybovať len do výšky počtu 
zamestnancov, nie viac. Opätovne bolo podotknuté, že Členský preukaz je možné použiť len po 
predložení aj zamestnaneckého preukazu. 

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

 
Distribúcia členských preukazov 

 
Sekretariát ZMS 

 
priebežne 

 
 
Úloha 9/2022 Nové pracovné miesto v rámci ZMS  P ZMS, Š. Engel 

ZÁVER 

F. Marcinová mala pracovné stretnutie s Jakubom Ondrejom. Bola dohodnutá trojmesačná 
prechodná lehota, počas ktorej sa J. Ondrej podrobne oboznámi s požiadavkami ZMS a budú 
presne zadefinované jeho kompetencie a úlohy. Dôraz bude kladený na dlhodobo vytýčené úlohy 
vyplývajúce z koncepcie činnosti ZMS, manažérsku činnosť a prezentačno-propagačné úlohy. 
Budú mu tiež zadávané úlohy, vyplývajúce z aktuálnej činnosti ZMS. Je to potrebné aj kvôli 
zadefinovaniu objednávok, na základe ktorých bude jeho práca fakturovaná. J. Ondrej bude 
pozvaný na zasadnutie ZMS, kde ho P ZMS oboznámi s jeho úlohami. Š. Engel niektoré s nich 
spomenul už na dnešnom zasadnutí P ZMS. Boli mu odovzdané prístupy na webovú stránku ZMS 
a FB profil ZMS. Bude priebežne pracovať na ich aktualizácii a správe. Obratom mu tiež bude 
poskytnutý prístup na Instagram ZMS a k oficiálnej mailovej adrese ZMS.  
V súčasnosti pracuje na podobe pozvánky na Slávnostné stretnutie ZMS. Ďalšou úlohou, na ktorej 
bude aktuálne pracovať je Maľovaná mapa (prezentačný materiál ZMS). 

ÚLOHY 
ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

Príprava úloh (dlhodobých, aktuálnych) pre J. Ondreja a sumarizácia 
očakávaní zo strany ZMS  P ZMS do najbližšieho zasadnutia 

P ZMS 
 



Úloha 11/2022        Európska Noc múzeí 2022                          P ZMS, M. Majerník  
DISKUSIA Marián Majerník informoval o priebehu podujatia Európska noc múzeí 2022. Len v 

Bratislavskom samosprávnom kraji sa zapojilo 40 inštitúcií, z ostatných krajov 84, spolu 
teda 124 múzeí. Na základe zatiaľ spracovaných dát múzeá počas tohto podujatia 
navštívilo  cca 14 500 návštevníkov. Ide však zatiaľ o štatistiku nezahŕňajúcu návštevnosť 
múzeí v Bratislavskom kraji a vo väčších mestách. Členovia P ZMS vyjadrili nádej, že 
návštevnosť tohto podujatia sa po covidovom období bude postupne zvyšovať. V rámci 
prípravy a realizácie podujatia neboli evidované sťažnosti či vážnejšie problémy. F. 
Marcinová navrhla vzhľadom na záujem verejnosti, aby tlačovú konferenciu k podujatiu 
v roku 2023 realizoval ZMS v spolupráci so SNM a v inom regióne ako je Bratislavský. M. 
Majerník tiež informoval aj o zvýšenom záujme médií o toto podujatie. Je potrebná 
medializácia podujatia tak na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni 

ÚLOHY ZODPOVEDNÁ 
OSOBA 

TERMÍN 

Spracovanie získaných údajov M. Majerník priebežne 
 

V bode rôzne boli ďalej prerokované 
 
- F. Marcinová opätovne podotkla, že je potrebné aby Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti ZMS začala participovať 
na metodickej činnosti pre múzeá. Táto otázka by mala byť prerokovaná aj na zasadnutí tejto komisie 
- F. Marcinová požiadala predsedov odborných komisií ZMS, aby sa zúčastňovali zasadnutí P ZMS, ak sa nemôžu zúčastniť, je 
potrebné vyslať svojho zástupcu, je to okrem iného potrebné aj kvôli kvalitnejšej vzájomnej informovanosti, vyjadrila tiež 
poľutovanie, že sa kvôli kolidovaniu dátumov nemohla zúčastniť otvorenia konferencie Etnológ a múzeum v Martine 17. 5. 
2022  
- hlasovaním per rollam boli odsúhlasené zmeny Organizačného a rokovacieho poriadku Etnologickej komisie ZMS a to po 
zapracovaní pripomienok členov P ZMS 
výsledky hlasovania: za 9 
                                     proti 0 
                                     zdržali sa hlasovania: 0 
R. G. Maretta navrhol, aby P ZMS obratom pripravilo vzorový Organizačný a rokovací poriadok, použiteľný pre všetky OK ZMS, 
v ktorom by boli zapracované všetky potrebné úpravy a aktualizácie 
- F. Marcinová informovala o potrebe naplánovať stretnutie so zástupcami Združenia samosprávnych krajov SK8 
 
 
 
 
 
Vo Svätom Antone, 18. 5. 2022 

 
Členovia P ZMS sa dohodli, že najbližšie neformálne zasadnutie P ZMS sa uskutoční na Festivale múzeí 
2022 a následne začiatkom júla 2022  v Banskej Bystrici. 

PRÍLOHY:  1. Prezenčná listina 

ZÁPIS VYHOTOVIL:  Mgr. Adriana Daneková   

ZÁPIS SCHVÁLIL Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

 


